
Beste ouders/verzorgers,       

 

Vanaf 11 mei gaan de deuren van de scholen weer open. Er is hard gewerkt aan het maken van een 

protocol om dit veilig te doen. Dit protocol kunt u vinden op onze website www.windasschiedam.nl. 

Het is een ‘levend’ document, daarom zal deze constante updates krijgen. In deze mail hebben wij de 

belangrijkste informatie op een rij gezet in een plan van aanpak. Het is belangrijk dat u dit, voordat 

uw kind naar school gaat, heeft gelezen. Voor de kinderen komt er een brief waarin we deze 

informatie in kindertaal uitleggen. 

Er is nog steeds sprake van een crisissituatie en wij zullen niet kunnen functioneren als voorheen. In 

deze eerste fase van de opening kan uw kind weer twee dagen naar school en kunt u bij Mundo de 

aanvullende opvang krijgen. Op woensdag is er alleen opvang en geen school. De noodopvang heeft 

zeer beperkt plek nu onze leerkrachten weer voor de groep staan. Noodopvang, naast naar school 

gaan, kan alleen in zeer uitzonderlijke situaties. Indien de noodopvang te hoog belast wordt door de 

ouders die hier beroep op doen, kan er geen onderwijs gegeven worden. Wanneer u denkt u te 

bevinden in zo’n zeer uitzonderlijke situatie, dan kunt u via de mail een gesprek bij de directie 

aanvragen. 

Deze informatie is wat strikter opgesteld dan u normaal van ons gewend bent. De reden hiervoor is 

dat het gaat om maatregelen en veiligheidskaders waarin we weinig ruimte kunnen geven, omdat we 

alleen zo de veiligheid kunnen bieden aan de kinderen en ons personeel.   

Van thuis naar weer Het Windas 

• We houden ons aan de voorschriften van het RIVM en werken met halve groepen.  
• We werken met een tijdelijk continurooster om haal- en brengmomenten te beperken: groepen 
moeten van elkaar gescheiden blijven en dat is logistiek onmogelijk volgens ons normale rooster. 
• We zullen vooral lesgeven in de volgende kernvakken: technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen 
en spelling. 
Op school krijgen de kinderen instructie van de leerkrachten over de leerstof.  
Naast het werk op school, blijft het thuisonderwijs van toepassing. De leerlingen ontvangen iedere 
week een weekrooster. Dit werk kunnen ze vinden in Google Classroom. De online lessen worden 
niet meer gegeven. 
 

Groepsindeling 

De kinderen zijn ingedeeld in een A en B groep. Uitgangspunt: Families op dezelfde dagen naar 
school. We werken met vaste groepen, wisselen van dagen niet mogelijk.  
 

Onderwijs thuis 

Op de dagen dat de leerlingen niet naar school komen, volgen zij het weekprogramma van de 
leerkracht. Boeken en schriften gaan via een tas mee naar huis. 
Ouders die ervoor kiezen hun kind preventief thuis te houden, bijvoorbeeld vanwege een 
kwetsbare gezondheid, maken dat kenbaar bij de directie. Het is niet mogelijk deze keuze per dag 
te wijzigen; deze keuze geldt voor langere tijd. Hiervan zal melding gemaakt worden bij leerplicht 
en onze gezinsspecialist. 



 

Halen en brengen 

Ouders mogen volgens de richtlijnen niet in de klas of op het schoolplein. 
Per kind is er één volwassene die komt brengen. 
Alle kinderen van groep 5 t/m 8 komen zoveel mogelijk alleen naar school.  
 
Om het halen en brengen met 1,5 meter mogelijk te maken, vragen we u hier vooraf over na te 
denken. Het is niet mogelijk om dit veilig te doen als alle ouders hun kind tot aan het hek brengen. 
Daarom zijn er verschillende begin- en eindtijden ingesteld en hebben we extra schoolingangen 
gecreëerd. In de plattegrond kunt u vinden welke uitgang uw kind gaat gebruiken. We vragen u 
niet te vroeg en niet te laat uw kind te halen of te brengen. Indien kinderen veel te laat zijn, 
kunnen ouders niet het plein of de school in komen. U dient dan telefonisch te melden dat u aan 
de poort staat. 
 
Ouders vertrekken direct na halen of brengen om andere ouders de ruimte te geven.  
 

De ingang en de begin- en eindtijden 

 

 
 
 
 

groep Ingang (zie plattegrond) Schooltijd  dagen 

1/2 A: De Vlinders  Leerkracht staat bij de 
ingang van de 
bibliotheek(nr 2), ouders 
geven hun kind af op het 
pad. Kinderen 
verzamelen bij hun eigen 
leerkracht. 

8.15 uur t/m 14.00 
uur 

A-groep: ma/do 
B-groep: di/vrij 
Woensdag geen 
les op school 



1/2 B: De Salamanders Leerkracht bij de ingang 
van hek Leeuweriksingel 
(nr 3) , ouders geven hun 
kind af bij het hek. 
Kinderen verzamelen bij 
hun eigen leerkracht. 

 8.15 t/m 14.00 uur A-groep: ma/do 
B-groep: di/vrij 
Woensdag geen 
les op school 

1/2 C: De Kikkers Leerkracht bij de ingang 
van hek Leeuweriksingel 
(nr 3), ouders geven hun 
kind af bij het hek. 
Kinderen verzamelen bij 
hun eigen leerkracht. 

8.45 t/m 14.30 uur A-groep: ma/do 
B-groep: di/vrij 
Woensdag geen 
les op school 

1/2 D De Bijen Leerkracht staat bij de 
ingang van de 
bibliotheek(nr 2), ouders 
geven hun kind af op het 
pad. Kinderen 
verzamelen bij hun eigen 
leerkracht. 

8.15 t/m 14.00 uur A-groep: ma/do 
B-groep: di/vrij 
Woensdag geen 
les op school 

Groep 3  Leerkracht staat bij de 
ingang van de bibliotheek 
(nr 2), ouders geven hun 
kind af op het pad. 
Kinderen verzamelen bij 
hun eigen leerkracht. 

8.45 t/m 14.30 uur A-groep: ma/do 
B-groep: di/vrij 
Woensdag geen 
les op school 

Groep 4A Leerkracht bij de ingang 
van hek Leeuweriksingel 
(nr 3), ouders geven hun 
kind af bij het hek. 
Kinderen verzamelen bij 
hun eigen leerkracht. 

8.45 t/m 14.30 uur A-groep: ma/do 
B-groep: di/vrij 
Woensdag geen 
les op school 

Groep 4B Leerkracht bij de ingang 
van hek 
Leeuweriksingel(nr 3), 
ouders geven hun kind af 
bij het hek. Kinderen 
verzamelen bij hun eigen 
leerkracht. 

8.15 t/m 14.00 uur A-groep: ma/do 
B-groep: di/vrij 
Woensdag geen 
les op school 

Groep 5 Hoofdingang van het hek, 
via de gewone deur naar 
lokaal. Kinderen komen 
alleen naar school. Of 
nemen halverwege de 
straat afscheid. 

8.15  t/m 14.00 uur A-groep: ma/do 
B-groep: di/vrij 
Woensdag geen 
les op school 

Groep 5/6 Hoofdingang van het hek, 
via normale deur naar 
lokaal. Kinderen komen 
alleen naar school. Of 
nemen halverwege de 
straat afscheid. 

8.45 t/m 14.30 uur A-groep: ma/do 
B-groep: di/vrij 
Woensdag geen 
les op school 



Groep 6 Hoofdingang van het hek, 
via nooddeur naar lokaal. 
Kinderen komen alleen 
naar school. Of nemen 
halverwege de straat 
afscheid. 

8.15 t/m 14.00 uur A-groep: ma/do 
B-groep: di/vrij 
Woensdag geen 
les op school 

Groep 7 
Dependance 

Hoofdingang van de 
school, nemen direct de 
trap. Kinderen komen 
alleen naar school.  

8.15 t/m 14.00 uur A-groep: ma/do 
B-groep: di/vrij 
Woensdag geen 
les op school 

Groep 8A 
Dependance 

Via zijhek, de 
achteringang van de 
school, kinderen komen 
alleen naar school. 

8.15 t/m 14.00 uur A-groep: ma/do 
B-groep: di/vrij 
Woensdag geen 
les op school 

Groep 8B 
Dependance 

Normale ingang de 
school, Kinderen komen 
alleen naar school. 

8.45 t/m 14.30 uur A-groep: ma/do 
B g-oep: di/vrij 
Woensdag geen 
les op school 

 

 

Gezondheid/hygiëne/zieke leerlingen 

Zieke leerlingen 
Leerlingen kunnen naar school als zij en hun familie klachtenvrij zijn. Met milde symptomen 
thuisblijven totdat zij 24 uur klachtenvrij zijn. Als één of meerdere gezinsleden ernstige klachten 
(koorts en/of benauwdheid) hebben (gehad), dan dienen alle gezinsleden binnen te blijven tot 
iedereen in huis 24 uur lang vrij is van klachten. Bij vaststelling van Corona van een personeelslid, 
een gezinslid of een kind, dan worden de quarantainerichtlijnen van de GGD gevolgd. 
Leerlingen bij wie op school klachten geconstateerd worden, mogen niet op school blijven. De 
directie belt ouders om het kind z.s.m. op te halen. Mogelijk nemen we de temperatuur van uw 
kind op middels een oorthermometer. Heeft u hier bezwaar tegen, laat het dan de leerkracht voor 
de opening van de school weten. 
 
Handen wassen, hoesten of niezen 

• Alle kinderen wassen voor het naar school gaan hun handen. 

• De leraren en leerlingen wassen in ieder geval op de volgende momenten de handen: 
voor de twee eetmomenten, na het buitenspelen en toiletbezoek. In de klassen en de 
toiletruimtes hangen de instructiekaarten over het handen wassen. 

• We schudden geen handen. 

• Hoesten/niezen in de elleboog.  

• Jonge kinderen moeten zelfstandig hun kleding kunnen aan- en uitdoen bij toiletgebruik. 
Heeft uw kleuter hier moeite mee, doe hem/haar dan een joggingsboek of legging aan. 
Ook schoenen moeten zelfstandig vast gemaakt kunnen worden. 

• De belangrijkste regels hangen zichtbaar aan de buitenkant van de school. 

• Ouders dragen zorg voor ‘makkelijk’ verpakt eten en drinken. Geen moeilijke bekers ed. 

• Kinderen mogen geen voedsel delen.  

• Alleen machinaal geproduceerde en ingepakte traktaties op verjaardagen. We gaan niet 
de klassen rond (geen contact tussen groepen onderling). 

• Schoonmaak: De school treft extra schoonmaakmaatregelen en voorziet in voldoende 
materialen (zeep, handdoekjes, etc.) 
 
 



Leerkrachten, ouders en kinderen blijven in gesprek over hygiëne en (on)mogelijkheden van het 
afstand houden met kinderen. 
 

Angst en fijn naar school gaan 

We hebben te maken met de gezondheid en ervaringen van onderwijspersoneel, ouders en 
kinderen. 
Iedereen reageert anders in deze situatie. Er zijn kinderen, ouders en leerkrachten die heel 
verschillende, en soms heftige, ervaringen hebben opgedaan in de afgelopen weken. We zullen in 
de eerste week ruimte geven voor het delen van deze ervaringen. Daarnaast werken we aan 
groepsvorming door Kanjeropdrachten. Kanjertraining heeft hier speciale opdrachten 
voor ontwikkeld. 
Tot slot willen we kinderen zo zorgeloos mogelijk laten groeien en zo min mogelijk belasten met 
onze grote mensen angsten en zorgen.  
Heeft u angst of zorg over uw kind, neem dan contact op met de leerkracht via de mail zodat we 
hierover met u kunnen afstemmen.  
 

 

 

Ondanks de vele regels hebben wij als team er heel veel zin in om alle kinderen weer fijn op school te 

hebben! 

 

Met vriendelijke groet, 

Marielle van der Schoor 


